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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ می ١۵
  

  رویان  -استاوانگر در کارگر جھانی روز اشتميدگرا
 

  

 و کارگری نفعاال از زيادی تعداد حضور شاھد گذشته، ھایسال ھمچون استاوانگر شھر ،یم ماه اول روز در

ی به بزرگداشت روزجھانی کارگر ئپيما  که با تجمع و راهبود کارگر ۀطبق ھواداران و رویان مختلف احزاب

  .پرداختند

 سپس و آمدند ھم گرد شھر اين" مردم ۀخان" مقابل در یئپيماراه برای کنندگان شرکت سال ھر روال به روز، اين در

  .کردند یئپيماراه کارگری  ھایمارش نواختن ھمراه به شھر مرکز سمت به "مردم ۀخان "مسيردر طول 

 مسير طول در که بودند؛ کرده اعالم ار خود مطالبات و ھاخواسته ی،ئپالکاردھا داشتن دست در با کنندگان شرکت

 شعارھای از برخی .گرفت می قرار بودند ايستاده مسير ۀحاشي در که مردمی ديگر استقبال و يدئأت مورد یئپيماراه

 صد"،  !"ھستيم جنسيت گرفتن نظر در بدون برابر حقوق خواھان ما ":بود قرار اين از بنرھا روی بر شده نوشته

 و بزرگ سازماندھی يک برای"، "!ھستيم روز در کار ساعت ۶ خواھان ما ست،کافی ساعت ٨ روزی با کار سال

  اروپا اقتصادی ۀمنطق به نه و (EU) اروپا ۀاتحادي به نه" ، !"خيزيد پا به زندگی و کار امر در جدی کاری تدارک

(EEA)! ،"و !" ناتو به نه...  

 stopp) "نروژ در یئگرا اسالم کردن متوقف" عنوان تحتدر مخالفت با سازمانی  یئپالکاردھا ھمچنين

islamiseringen av norge - SIAS)  در مسلمانان حضور مخالف اسالمی ضد گروه اين .خوردمی چشم به 
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 و ٢٠٠١ مبرسپت يازده از اخص طور به - تروريسيتی ھایعمليات و باشد می جھان نقاط ديگر و رویان ۀجامع

 کهآن بی  .اند داده قرار خود آميزتبعيض و پرستانه نژاد تفکرات ۀبھان را - نيويورک رد قلو دو ھایبرج انفجار

ھای اھريمنی ای اين دار و دسته ھای وابسته و ضد انقالبی را ساخته و تجھيز کرده اند   چه قدرتکه باشند انديشيده

 و یئکشورھا دامکی، طبقۀ حاکم ئنيروھا چه طرف از گرا،اسالم ھایگروه جانب از تروريستی ھایعمليات و يا

 شھر در تازگی به نيز گروه اين. اندشده ديده تدارک اھدافی چه رساندن سرانجام پيشبرد چه سياست و برای

  .شروع به فعاليت نموده استر استاوانگ

 سخنرانی به شھر مرکز پارک در مختلف احزاب نمايندگان ، مراسم در پايان یئپيماراه مسير پيمودن از پس

 برای ناچيز ۀھزين کمک ھا،خانواده کم درآمد ھمچون مسايلیسياست دولت در  ھاسخنرانی اين در .پرداختند

 گرفته قرار زير طوفان انتقاد سخنرانان بيماران و بيکار يا و افتاده کار از ھایخانواده ينئپا بسيار حقوق کودکان،

 تشويق مورد سخنان اين .شد اعتراض نيز استاوانگر شھر در ھاجاده باالی بسيار عوارض وجود به ھمچنين .شد

  .گرفت قرار حاضران

 پيدا افزايش عدد ٣٨ به استاوانگر شھر در یئجاده عوارض ھایايستگاه تعداد گذشته سال مبرنو از که ستگفتنی

را   و آن منطبق نمی ديدنداين حد از عوارض را با درآمدھای کم خانواده ھا ،سياست اين به نامعترض و است؛ کرده

 مرفه اقشار و مرداندولت باالی بسيار درآمدھای ھا ھمچنين آن. وسيله ای جھت افزايش شکاف طبقاتی می دانستند

 که است ذکر به الزم. دشمردن میبر ھانابرابری اينجلوه ای از  را -  سال در کرون ھزار سيصد از بيشتر -  جامعه

  .بود گذشته ھایسال از بيشتر امسال یئپيماراه در کنندگان شرکت تعداد

روز اول ماه مه،  داشتگرامي برای گذشته ھایسال چونھم نيز استاوانگر در ايران خلق یئفدا ھایچريک نفعاال

  .داشتند شرکت بزرگ روز ايندر مراسم  جھانی کارگر،

 رویا ن-  ی خلق ايران در استاوانگرئن چريکھای فدافعاال

 ٢٠١٩ مه دوم

  

 


